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शाब्ददशशनाणभमिणिङ्कृत्प्रकृणिकधात्प्ििशणिमशशः 

 

डॉ. चक्रपाणिपोख्रेलः 

 

सारांश 

अणस्मन् शोधणनबन्द्धे णिशेषेि धािोरिशणनिशयोऽस्माणभः णिणििः। ित्राणप मुख्यिः धािोः 

व्यापारािाच्यत्प्िे के के दोषाः सम्भिणन्द्ि िेषां दोषािां णनराकरिं सिथ्यं णिणििम्। 

फलव्यापारािुद्दिश्य धािोः णिधाणिभागं णिधाय िेन च सङ्गतिं रदश्यश धािोः 

सकमशकत्प्िाकमशकत्प्िणिचारो णनर्द्ददष्टः, अि च िणस्मन् रकरिे िेभ्यो धािुभ्यः कणस्मन्निे रत्प्ययाः 

सम्भिणन्द्ि इत्प्यणप लः कमशणि भािे किशरर च इत्प्याद्दद णनिीिम्। एिमेि धात्प्ििशणिषये 

नैयाणयकरभृिीना ं दाशशणनकानां मिं स्िीद्दक्रयिे चेि् रिो गच्छणि इत्प्याद्ददषु अचेिनेषु किं 

कृत्प्याश्रयत्प्िं सम्भिणि िेन च गौरिदोष आपिणि, िस्य णनराकरिे यद्गौरिो दशृ्यिे िस्य णििेचनं 

णिधाय िैयाकरिमिमेि सम्पुष्टम्। अन्द्िे च कमशिद्भािव्यिस्िा णिणिक्ता। 

 

कूटशब्दाः फलम,्व्यापारः, किाश, कमश, सकमशकाकमशकः, णनिशत्प्य, णिकायेत्प्यादयः। 

 

izLrkouk  
 

फलव्यापारयोः धािुराश्रये ि ुणिङः स्मृिाः। 

फले रधानं व्यापारणस्िङिशस्िु णिशेषिम्।।1 

 

इणि काररकया फलव्यापारयोः धात्प्ििशत्प्िं रणिपाद्ददिम्। ियोश्च स्िरूपं सिशरिमं 

रणिपादनीयमिः िणििृण्ििे। फलं नाम द्दकम् इत्प्यत्र कौण्डभट्टो भूषिसारस्य मूले आि फलं 

णिणललत्प्याद्दद। फलशब्दने लोके ि ुदशृ्यि ेलाभादयः िेषामत्र रसङ्ग ेग्रिि ंन किशव्यम् इणि 

अणभराय ं स्फोरयन् दपशिकारो िदणि यदिुेशेन श्रिुेलोकिो िा रिृणिरिगिा ित्त्िं 

फलत्प्िम्।2 यणत्प्कमणप उद्दिश्य या काणप द्दक्रया द्दक्रयिे अििा द्दक्रयायां रिृणिभशिणि िदिे 

फलशब्दने ज्ञायिे। िस्य लक्षिमणप कुरुिे दपशिकारः अन्द्येच्छानधीनेच्छाणिषयत्प्िम्।3 

अन्द्यस्या इच्छाया अनधीना या इच्छा िद्ददच्छाणिषयत्प्िम् एि फलत्प्िम्। इदमेि समिशणयिु ं

रसङ्गे एि भिृशिरेः इमा ंकाररकामििारयणि कौण्डभट्टः। यिा 

 

यस्यािशस्य रणसद्धयिशमारभन्द्िे पचादयः। 

ित्प्रधानं फलं िेषां न लाभाद्ददरयोजनम्।।4  
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अि एिेन ज्ञायिे अत्र फलशब्दने पाररभाणषकं फलमेि 

ग्राह्यम्। परन्द्िु यदा आत्प्मनेपदपरस्मैपदव्यिस्िायां िु 

सामान्द्यं फलमेि ग्राह्यम्। अन्द्यिा 

सकमशकत्प्िाकमशकत्प्िव्यिस्िा न स्याि्। अन्द्यिा 

णिणललत्प्यनुकूलदशाया ं िण्डूलस्य 

क्षुधाणनिृणिरूपफलाश्रयत्प्िाभािाि् पचणि इणि 

रयोगानापणिः। अि च फलाश्रयत्प्िाभािेन च 

कमशसंज्ञानापणिः। अि एि ित्र फलस्य लक्षिमाि - 

िद्धात्प्ििशजन्द्यत्प्िे सणि िद्धािुजन्द्योपणस्िणिणिषयत्प्िं 

फलत्प्िम्। धात्प्ििशव्यापारजन्द्यत्प्िे सणि 

िद्धािुजन्द्योपणस्िणिणिषयत्प्िम् यिा णिणललत्प्यादयः। एिं 

कृिेऽणप सिादौ अव्याणिजाशयिे यिः िस्य फलत्प्िेन 

जन्द्यत्प्िाभािाि्। अि एि जन्द्यत्प्िम् इत्प्यस्य व्याख्यानं 

टीकाकृणद्भः जन्द्यत्प्िरकारकरिीणिणिषयत्प्िणमणि कृिम्। अि 

एि अन्द्त्प्य े अस्य लक्षिम् एिं कुिशणन्द्ि टीकाकृदः 

धािुणनष्ठिृणिणिणशष्टत्प्िं णि फलत्प्िम्, िैणशष्टयञच् 

स्िज्ञानजन्द्योपणस्िणिणिषयत्प्ि - 

स्िज्ञानजन्द्योपणस्िणिणिषयव्यापारणिणशष्टत्प्िोभयसम्बन्द्धेन। 

अत्र िैणशष््टयञच् स्िजन्द्यत्प्िरकाररिीणिणिषयत्प्ि - 

स्िरयोतयत्प्िरकारकरिीणिणिषयत्प्िैिदन्द्यिर-सम्बन्द्धेन। 5

नागेशभट्टस्िु फलस्य लक्षि ं िणक्त किृशरत्प्ययसमणभव्यािारे 

िद्धात्प्ििशजन्द्यत्प्िे सणि 

िद्धात्प्ििशणनष्ठणिशेष्यिाणनरूणपिरकारिाित्प्िम्। 6यिः 

किृशरत्प्ययस्िले व्यापारस्य राधान्द्यं फलस्य व्यापारे 

णिशेषिियान्द्ियाि् व्यापारमुख्यणिशेष्यकबोधो भिणि। 

अि च धािोः शणक्तः फल ेव्यापारे च स्िीद्दक्रयिे। फलञ्च 

व्यापारजन्द्यम्। अिोऽत्र जनकियोपणस्ििस्य व्यापारस्य 

लक्षिं द्दकम ् इत्प्यत्र स्ियमेि कौण्डभट्टो भिृशिरेः 

काररकाणममामििारयणि यिा- 

 

यािणत्प्सद्धमणसद्ध ंिा साध्यत्प्िेनाणभधीयिे। 

आणश्रिक्रमरूपत्प्िाि् सा द्दक्रयेत्प्यणभधीयिे।।7 

 

अनया काररकया इद ं सुस्पष्ट ं भिणि यि ् व्यापारः केिलम् 

एकेनोपायेन न भिणि अणप िु ित्र कणश्चि् क्रमो णनधाशयशिे। 

यिा पचणि गच्छणि इत्प्याद्ददषु रयोगेष ु

फूत्प्िाराधःसन्द्िापनत्प्िादीना ं यः समूिः भिणि स व्यापारः 

अि यािणत्प्सद्धम्, अणसद्ध ं िा इत्प्याद्ददना िस्य व्याख्यानं 

द्दक्रयिे। 

अि एि साणित्प्यदपशिे ग्रन्द्िेऽणप आचायो णिश्वनािः 

संकेिणिषयं िदणि संकेिो गृह्यिे जािौ गुिरव्यद्दक्रयासु च। 

ित्र च द्दक्रयायाः लक्षिं कुिशन् िदणि णिश्वनािः द्दक्रया णि 

साध्यरूपाः िस्िुधमाशःपाकादयः। एषु णि 

अणधश्रयिािाश्रयिान्द्िाद्ददरूपपूिाशपरीभूिो द्दक्रयाकलापः। 8

अत्र द्दक्रयाकलापः इणिपदने द्दक्रयायाः 

अणधश्रयिादारभ्याधःश्रयिान्द्िं यािि् यः द्दक्रयासमूिः स 

बोद्धव्यः। एिमेि यिा संकेिणिषये साणित्प्यसुधािशिः 

मम्मटो यदा संकेिणिषये उपाणधभेद ंकरोणि यिा उपाणधश्च 

णिणिधो भिणि िस्िुधमशः यदचृ्छासणन्निेणशिश्च। 

िस्िुधमोऽणप णिणिधः णसद्धः,साध्यश्च। साध्यश्च 

पूिाशपरीभूिाियिःद्दक्रयारूपः। 9एिमेि णनरुक्तस्य 

रिमाध्याय े यास्कोऽप्याि पूिाशपरीभूिं भािमाख्यािनेाचष्ट े

व्रजणिपचिीत्प्युपक्रमरभृत्प्यपिगशपयशन्द्िम्।-110 णत्रषु एि 

स्िानेषु दषृ््िा एिं ज्ञायिे यि् व्यापारः केिलं 

द्दक्रयात्प्मकसमूिस्य संज्ञा भिणि। एिेन च केचन िदणन्द्ि स्म 

धािोः नानािशिापणिरस्िीणि िन्न यिः सिाशसां द्दक्रयािां 

व्यापारत्प्िेन एकाकाररिीणिणिषयत्प्िाि्। अिाशि ् केिलं 

व्यापारपदनेैि िेषां ग्रििाि ्िस्य च धाििुाच्यत्प्िाि् नाणस्ि 

ििोषः। व्यापारस्य लक्षिणिषये फलरयोजकद्दक्रयात्प्िं 

व्यापारत्प्िणमणि लक्षिे कृिे सणि दण्डाद्ददष ु

व्यापारसाधनभूिेषु कारिेषु अणिव्याणिजाशयिे यिः 

दण्डादीनां फलरयोजकत्प्िाि्। िस्य फलरयोजकत्प्िे 

आपणिनाशणस्ि परन्द्िु किुशः लक्षिं धात्प्ििशव्यापाराश्रयत्प्िेन 

स्िीकाराि् दण्डगिकिृशत्प्िस्य च रत्प्ययािेनोक्तत्प्िाि् 

अणभणििे ि ुरिमापणिजाशयिे िेन च दण्डने दिेदिः पचणि 

इत्प्यनापिेः। ििाणप परया किृशसंज्ञया बाधान्न िदापणिः। 

केचन िु व्यापारस्य िज्जन्द्यत्प्िे सणि िज्जन्द्यजनकत्प्िणमणि 

लक्षिं कुिशणन्द्ि । िल्लक्षिस्य अणस्मन ् रसङ्गे संघटनं नैि 

भिणि यिः अणन्द्िमाणिसंयोगस्यैि णिणललणिजनकत्प्िाि् 

फूत्प्काराधःसन्द्िापनिेलायां फलाभािाि् 

अधःसन्द्िापनत्प्िादीनाञ्च साक्षाणत्प्क्रयाजनकत्प्िाभािेन 

अन्द्यिाणसद्धत्प्िाि् पाकारम्भदशाया ं पचणि इणि 

रयोगानापणिः। इत्प्यणभराणयकां पतङ्कं्त िदणि दपिशकारो 

यिा- 

िदिणच्छन्नस्यैि धािुिाच्यत्प्िे 

साक्षाणिणललणिजनकाणन्द्िमाणिसंयोगदशायामेि पचणि इणि 

रयोगः स्यान्नत्प्िणधश्रयिदशायामणप, 

िेषामणन्द्िमाणिसंयोगेनान्द्यिाणसद्धिया 

णिणललत्प्यजनकत्प्िाि्।11 अि च द्दक्रयासमूि एि व्यापारः 

रिमद्दक्रयाया अणन्द्िमद्दक्रयापयशन्द्िं यो यत्नसमूिः स एि 

व्यापारः। अन्द्िे च व्यापारस्य लक्षिं सम्भिणि यिा - 

पदान्द्िरासमणभव्यािारारयोतयसाध्यत्प्िरकारकरिीणिणिष

यत्प्िम्। एिेन ज्ञायिे द्दक्रया साध्यत्प्िेन रिीयमानणिषया 

भिणि अिाशि ् व्यापारसमूि े काचन द्दक्रया समािा सिी 

काचन च आरभ्यमािा भिणि। उभयत्रणप साध्यद्दक्रयात्प्िेन 

व्यििारः सम्पद्यिे। भूषिकारोऽणस्मन् णिषये द्दक्रयायाः 

णिधा णिभागं कुरुिे साध्या णसद्धा च। अि एि 

साध्यद्दक्रयायाः लक्षिं कुिशन् िदणि ग्रन्द्िकृि ्

द्दक्रयान्द्िराकाङ्क्षानुत्प्िापकिािच्छेदकत्प्िम्।12 णसद्धा च 

द्दक्रयान्द्िराकाङ्क्षोत्प्िापकिािच्छेदक-धमशित्प्िम्। 11एिेन 
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आयाणि पचणि इत्प्यत्र न कस्याणप अपरस्याः द्दक्रयायाः 

आकाङ्क्षा भिणि अि इयं णि साध्यद्दक्रया,पाकः इत्प्याद्ददषु िु 

द्दक्रयाद्योिनाय अपरा भिणिरभृियः द्दक्रया आकाङ्क्षन्द्िे। 

साध्यत्प्िरकाररका या द्दक्रया ित्र न केषामणप 

णलङ्गसंख्याकारकादीनामन्द्ियो भिणि णसद्धद्दक्रयास्िले िु 

णलङ्गसंख्यादीनामन्द्ियो भिणि अि एि पाको भिणि पाकौ 

भििः इणि णसद्ध्यणि। एिेन सत्प्िासत्प्िेन च द्दक्रयायाः िौ 

भेदौ सम्पद्येि।े अि एि िालयपदीयकारस्य रिीकमादाय 

भूषिे कौण्डभट्टो िदणि - असत्प्िभिूो भािश्च 

णिङ्पदरैणभधीयिे।14 व्यापारः क इत्प्यत्र कौण्डभट्टः स्िस्य 

िैयाकरिभूषिे आि- 

 

व्यापारो भािना सैिौत्प्पादना सैि च द्दक्रया। 

कृञोऽकमशिापिेनशणि यत्नोऽिश इष्यिे।।15 

 

अत्र णििीयाशंः फलव्यापारयोः धात्प्ििशत्प्िं रणिपादनाय। 

यिः फलव्यापारयोः धात्प्ििाच्यत्प्िे कृञोऽकमशिापणिः 

स्याद्ददणि िदाशयः। ििा च यद्दद धािुिाच्यत्प्िं व्यापारस्य न 

स्िीद्दक्रयिे िदा फलमेि धात्प्ििश इणि फलणि। यत्नािशके 

कृधािािणप यिी रयत्ने इणििि्। फलस्िानीययत्नत्प्िेन 

फलसमानाणधकरित्प्िादकमशिापणिः। अिः कृधात्प्ििशः यत्नो 

नैिेष्यिे, अणप िु उत्प्पि्त्प्यनुकूलव्यापारः कृञोऽिशः। ििा च 

पाकं करोिीणि णििरििालयाि् णििरिणिणव्रयमाियोः 

समानािशकत्प्िम्16 इणि णनयमेन पचिीणि द्दक्रयापदनेैि 

पाकमुत्प्पादयणि इत्प्याकारकबाधो जायिे। अत्र यत्नोऽणप 

व्यापार एि, स च कृणिरूपः। परन्द्त्प्ित्र ग्रन्द्िकारेि 

यत्नरूपेिैि व्यापारस्य ग्रििं भििीणि िु नोक्तम्। यद्दद 

यत्नेन व्यापारस्य ग्रििं कृिं स्याि् फूत्प्कारादीनाम् अयत्नानां 

ग्रििं न स्याि्। फूत्प्कारादीनाम् अयत्नानामणप ग्रििं यिा 

स्याि् एिदिं व्यापारपदनेैिाणभणििम्। अि एि पचिीत्प्यत्र 

अधःसन्द्िापत्प्िादीनां व्यापारेिैि बोधो भिणि। 

 

धािनूा ंसकमशकत्प्िाकमशकत्प्िव्यिस्िा 

धािोः णिधाणिभागः द्दक्रयिे सकमशकाकमशकत्प्िेन अनयैि 

व्यिस्िया धािुभ्यः रत्प्ययाः सम्भिणन्द्ि। उभयोः लक्षिं 

रणिपादयन् भषूिे काररकामाि भट्टः- 

 

फलव्यापारयोरेकणनष्ठिायामकमशकः। 

धािुस्ियोधशर्मशभेद ेसकमशक उदाहृिः।।17 

 

अस्यैि फणलिािशत्प्िेन इद ं लक्षिं यिा रणिपादयणि 

ग्रन्द्िकृि-् 

स्िािशफलव्यणधकरिव्यापारिाचकत्प्िं सकमशकत्प्िम्, 

स्िािशफलसमानाणधकरिव्यापारिाचकत्प्िम् -

 18अकमशकत्प्िम्।स्िपदनेात्र धािुग्राशह्यः,यिा डुपचष् पाके 

िस्यािशः फलम्, ित्प्सामानाणधकरण्यं व्यापारे, ििाचको यो 

धािु पच्धािुः स सकमशकः। ििैि शीङ् स्िप्ने इत्प्यस्य 

धािोरिो भिणि शयनानुकूलव्यापारः। अत्र शनयस्य 

व्यापारस्य च एकाणधकरिे किशरर णिद्यमानत्प्िाि् अयं 

धािुरकमशकः। एिमेि अन्द्यत्राणप अिधेयम्।  

 

धािोः रत्प्ययव्यिस्िा 

कस्याणप धािोः सफलरयोगाय 

रकृणिरत्प्ययणिष्टत्प्िमािश्यकं भिणि। यिः सिं िालयं 

द्दक्रयया पररसमाप्यिे इणि न्द्यायाि्। पदानां समूिो िालय ं

ित्र िालयाय णिङन्द्िपदमािश्यकं िच्च रत्प्ययणिधानमन्द्िरा 

असम्भिम्। अिो धािोः रत्प्यययोजनने पदाणन णनमाशय 

िालयं णनमेयम्। िच्च णिधानं केभ्यः धािुभ्यः कणस्मन्निे 

किशव्यणमणि इत्प्यत्र भगिान् पाणिणनराि - लः कमशणि च 

भािे चाकमशकेभ्यः 19सकमशकेभ्यो धािुभ्यो लकाराः कमशणि 

किशरर, अकमशकेभ्यश्च लकाराः भाि े किशरर च भिणन्द्ि। 

यणस्मन् अि े रत्प्ययो भिणि स उक्तो भिणि। अणभणििे 

रिमा इणि णनयमेन कमशण्यिे रत्प्ययश्चिे् कमशि उक्तत्प्िाि् 

रिमायाः णिधानम्, किशरर रत्प्ययश्चेि् किुशरुक्तत्प्िाि्, 

अणभणििे किशरर रिमा, ििैि भािेऽणप। अि एि दिेदि 

ओदनं पचणि इणि िालये किशरर रत्प्ययणिधानेन 

दिेदिगिकिुशरुक्तत्प्िाि् उके्त किशरर रिमायाः णिधानेन 

कमशिोऽनुक्तत्प्िाि् च ओदनाि् णििीया भिणि। एिमेि 

अन्द्यत्राणप अिधेयम्। कमशरत्प्ययस्िले च कमशि उक्तत्प्िाि् 

अणभणििे कमशणि रिमायाः णिधानने किुशरनुक्तत्प्िाच्च 

िृिीयायाः णिधानं भिणि। कृदन्द्िरत्प्ययस्िलेऽणप एिमेि 

अिधेयम्।  

मिान्द्िरीयस्त्प्िाि - ननु यद्दद धािोः कृिौ शणक्तः न 

स्िीद्दक्रयिे िदा धािोरनेकव्यापारिाच्यत्प्िाि् 

अधःसन्द्िापनत्प्िफूत्प्कारत्प्िेत्प्याद्ददनानाशलयिािच्छेदकत्प्िक

ल्पने गौरिापणिः। अिः शलयिािच्छेदककल्पने लाघिाि् 

 िःृिािेि शणक्तः स्िीकरिीया। यद्दद कृिौ शणक्तः स्िीद्दक्रयिे 

िदा शलयिािच्  कृणित्प्िम,् कृणित्प्िे शलयिािच्छेदककल्पने 

गौरिापणिरणप नाणस्ि। रिो गच्छणि इत्प्यादौ ि ु

रिस्याचेिनत्प्िाि् अचेिन े िदाश्रयत्प्िं न सम्भिणि। अिः 

िादशृस्िलेष ुधािोः कृिौ शणक्तः व्यापारे च लक्षिा द्दक्रयिे। 

एिं सणि रिो गच्छणि इणि िालयस्य 

गमनानुकूलव्यापारिान् रि इत्प्याकारकबोधः जायि े एि। 

अिो लाघिाि् कृिौ शणक्तररणि चेन्न त्प्िन्द्मिऽेणप 

शलयिािच्छेदकत्प्िद ् रिो गच्छणि इत्प्यादौ व्यापारे 

लक्षिास्िीकाराि्। लक्ष्यिािच्छेदकनानाव्यापारत्प्िकल्पने 

गौरिोऽणस्ि। अिो लाघिाि् कृिौ शणक्तररणि ि ु न 

सम्भिणि। लक्ष्यिािच्छेदककल्पने गौरिाि् न च पचणि 

https://www.anantaajournal.com/


 

~ 250 ~ 

International Journal of Sanskrit Research https://www.anantaajournal.com 

इत्प्यस्य णििरिं पाकं करोणि, करोिेश्च यत्नािशकत्प्िाि् िेन 

सि णिणव्रयमािस्य णिरत्प्यस्याणप यत्नािशकत्प्िणमणि चेन्न 

िस्िुिः कृञो यत्नािशकत्प्िमिे न यिः बीजाद्ददना अङ्कुरः 

कृिः, रिो गमनं करोिीणि रयोगदशशनाि्। कृधािोः 

यत्नािशकत्प्िं स्याि् िदा रिबीजाद्यचेिनेष ु पदािेषु 

यत्नाश्रयत्प्िासम्भिाि् रिो गमनं करोणि इणि रयोगो न 

स्याि्। परन्द्िु दशृ्यि े सः रयोगः अनेनैि रयोगिे स्फुटणि 

यि् कृधािोः यत्नािशकत्प्िं न सम्भिणि अणप िु 

उत्प्पत्त्यनुकूलव्यापार एि कृञोऽिशः। यस्य धािोः 

अयत्नािशकत्प्ि ं िेन सि णििरिाद ् अन्द्येषामाख्यािानां 

यत्नािशकत्प्िं कल्पणयिुं न शलयिे। अणप च यद्दद िषु्यिु 

दजुशनन्न्यायेन कृधािोः यत्नािशकत्प्िमेि णनिीयिे 

अपरत्रापणिजाशयिे। द्दक्रयिे घटः स्ियमेि इणि 

रयोगानापणिरूपो दोषः। यिा दशृरेरि। दशृ्धािोः 

ज्ञानािशकत्प्िाि् ज्ञानस्य च घटपदािे अचेिनत्प्िाि् 

िृणििायारसम्भिाि् कमशस्िद्दक्रयाया अभािाि् ित्र 

कमशिद्भािो न भिणि। िििै अत्राणप कृधािोयशत्नािशकत्प्िाि् 

यत्नस्य चेिनाश्रयत्प्िेन घटाद्ददषु अचेिनेषु पदािेषु 

अिृणित्प्िाि् कमशिद्भािानापत्त्या द्दक्रयिे घटः स्ियमेि इणि 

रयोगानापणिः। अिः 

कृधािोरुत्प्पणिरूपफलानुकूलयत्नरूपोऽिशः स्िीकरिीयः। 

ििा चात्र कमशस्िा द्दक्रया 

उत्प्पणिरूपफलसमानाणधकरिव्यापारणिशेषा द्दक्रया, िया 

द्दक्रयया िुल्यद्दक्रयायाः किाश घटः सः कमशिद्भिणि। 

अिस्िदिुेश्यकाः यगाद्ददरत्प्यया अप्यपुपद्यन्द्िे। अिः 

फलव्यापारयोः धािुिाच्यत्प्िमेि अङ्गीकायशम्। 

ननु यद्दद फलसणििो यत्नो धात्प्ििशः स्िीद्दक्रयिे िदा ज्ञाधािोः 

णिषयािणच्छन्नािरिभङ्गानुकूलव्यापारािशकत्प्िाि् ज्ञायिे 

घटः स्ियमेिेणि रयोगापणिः। एििोषणनिारिाय श्रीमान ्

कौण्डभट्टः िैयाकरिभूषिसारे गदणि- 

 

णनिशत्प्ये च णिकारे च कमशिद्भाि इष्यिे। 

न िु राप्ये कमशिीणि णसद्धान्द्िोऽत्र व्यिणस्ििः।।22 

 

यत्र णनिशत्प्य ंकमश णिकायशञ्च भिणि ित्र कमशिद्भािो भिणि 

राप्ये कमशणि िु न कमशिद्भािः। राप्यकमशत्प्िञ्च 

द्दक्रयाकृिणिशेषानुपलभ्यमानत्प्िम् इणि। ज्ञायिे घटः 

स्ियमेिेणि रयोगे िु आिरिभङ्गस्य सत्प्िऽेणप न ित्र 

द्दक्रयाकृिणिशेषस्य रिीणिभशिणि अनेनैि िोकात्प्मकेन 

णनयमेन णनषेधाि्। अि एिेन ज्ञायिे धािोः 

शणक्तफलव्यापारयोरेि स्िीकिशव्या। व्यापारमेि धात्प्ििश 

इणि पक्षोऽणप नाङ्गीकिशव्यः त्प्यणजगम्योः धात्प्िोः 

पयाशयिापिेः सत्प्िाि्। यिः धािोः फलािाच्यत्प्िे 

व्यापारमात्रिशकत्प्िाि् व्यापारणिशेषस्य च 

पररलणक्षित्प्िाभािाि् उभाभ्यां द्दक्रयाभ्यां त्प्यणजगम्योः 

समानािशत्प्िाि ् पयाशयिापणिः। अिरेििोषणनराकरिािं 

धािोः शणक्तः फलव्यापारयोरेि स्िीकिशव्या। फलव्यापारयोः 

धात्प्ििशत्प्िादिे पचिीणि द्दक्रयायाः बोधो भिणि 

एकाश्रयिृणिणिणललत्प्यनुकूलो व्यापारः। यद्दद धािोरिशः 

फलव्यापारौ न स्िीद्दक्रयिे िदा िदा णममांसकम्मन्द्यानां मिे 

सकमशकत्प्िाकमशकत्प्िव्यिस्िा न स्याि्। आख्यािािं गृिीत्प्िा 

सकमशकस्य लक्षिं णिचायशिे िदा केिलं फलस्य 

रकृत्प्यिशत्प्िाि् ग्रामो गमनिान् इणि रयोगापणिः। 
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16. सुबोणधनीटीका धात्प्ििशरकरिम् पृ -सं- 21 

सदपशिसुबोणधनीिैयाकरिभूषिसारः 

17. धात्प्ििशरकरिम् पृ -सं-  89 सदपशिसुबोणधनीिैयाकरिभूषिसारः 

18. धात्प्ििशरकरिम् पृ -सं-  56 सदपशिसुबोणधनीिैयाकरिभूषिसारः 

19. पाणिनयसूत्रम् 1.4.69 

20. धात्प्ििशरकरिम् पृ -सं-  62 सदपशिसुबोणधनीिैयाकरिभूषिसारः 
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